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KAUNO MARTYNO MAŽVYDO PROGIMNAZIJOS 

VISOS DIENOS MOKYKLOS TVARKOS APRAŠAS 

 

I. BENDROSIOS NUOSTATOS 

 

1. Kauno Martyno Mažvydo progimnazijos (toliau – Progimnazija) visos dienos mokyklos (toliau 

– VDM) tvarkos aprašas (toliau – Aprašas) nustato mokyklos mokinių veiklos po pamokų tikslą ir 

uždavinius, grupių steigimo, veiklos organizavimo tvarką.  

2. Aprašas parengtas vadovaujantis „Rekomendacijomis dėl visos dienos mokyklos kūrimo ir 

veiklos organizavimo“, patvirtintomis Lietuvos Respublikos švietimo ir mokslo ministro 2018 m. 

birželio 26 d. įsakymu Nr. V-606. 

3. Apraše vartojamos sąvokos:  

3.1. visos dienos mokyklos grupė: 

3.1.1. tai tėvų (globėjų, rūpintojų) prašymų pagrindu suburta 1-4 klasių mokinių grupė, kuriai 

teikiama neformaliojo švietimo paslauga po pamokų, pagalba ruošiant namų darbus bei popamokinė 

mokinių priežiūra; 

3.1.2. tai 5-8 klasių mokinių grupė, susivienijusi į namų darbų klubą, siekiant pagilinti ir įtvirtinti 

pamokoje įgytas žinias, pakartoti pamokose išmoktą medžiagą, tobulinti mokėjimus ir įgūdžius; 

3.2. grupės pedagogas/specialistas – pedagogas ar specialistas, organizuojantis veiklą po 

pamokų, atitinkantis Lietuvos Respublikos teisės aktų nustatytus kvalifikacinius reikalavimus; 

3.3. grupės mokinys – 1-4 klasių mokinys, kurio tėvai (globėjai, rūpintojai) parašė prašymą dėl 

VDM grupės lankymo arba 5-8 klasių mokinys, lankantis namų darbų klubą. 

4. Mokykla, organizuodama VDM grupės veiklą vadovaujasi Lietuvos Respublikos Konstitucija, 

Jungtinių Tautų vaiko teisių konvencija, Lietuvos Respublikos Vyriausybės nutarimais, Lietuvos 

Respublikos švietimo įstatymu, Geros mokyklos koncepcija, Lietuvos Respublikos švietimo ir 

mokslo ministerijos norminiais bei kitais teisės aktais.  

5. Visos dienos mokykla yra nemokama paslauga, teikiama Progimnazijoje besimokantiems 1–4 

klasių mokiniams arba 5-8 klasių mokiniams, lankantiems namų darbų klubą.  

6. Visos dienos mokyklos paslaugas teikia Mokykloje dirbantys pedagogai, būrelių vadovai, 

pagalbos mokiniui specialistai.  

 

II. VISOS DIENOS MOKYKLOS VEIKLOS TIKSLAS IR UŽDAVINIAI 

 

7. VDM tikslas – sudaryti sąlygas kokybiškam, socialiai teisingam ir lygias galimybes 

užtikrinančiam visapusiškam kiekvieno vaiko ugdymui(si) visą dieną saugioje aplinkoje. 

8. VDM uždaviniai: 

8.1. užtikrinti kiekvieno mokinio pažangą ir gerinti pasiekimus teikiant individualią mokymosi 

pagalbą ruošiant namų darbus, vedant konsultacijas;  

8.2. užtikrinti saugų mokinių užimtumą po pamokų ir ugdymą visą dieną;  

8.3. teikti socialinę pagalbą mokiniui ir jo šeimai (pagalbos mokiniui specialistų konsultacijos 

mokiniams ir tėvams (globėjams, rūpintojams), mokinių socializacijos galimybių plėtojimas);  

8.4. papildyti ugdymo turinį įvairiomis neformaliojo švietimo veiklomis, kokybiškai organizuoti 

VDM grupės mokinių laisvalaikį;   

8.5. stiprinti formaliojo ugdymo ir neformaliojo švietimo dermę;  
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8.6. sudaryti sąlygas tėvams (globėjams, rūpintojams), auginantiems vaikus, besimokančius pagal 

pradinio ar pagrindinio ugdymo programas, derinti darbo ir šeimos įsipareigojimus. 

 

III. VISOS DIENOS MOKYKLOS GRUPĖS STEIGIMAS 

 

9. VDM grupė steigiama pagal tėvų (globėjų, rūpintojų) pateiktus prašymus (priedas Nr. 1). 

Prašymai teikiami Progimnazijai iki einamųjų metų rugsėjo 5 d.  

10. Namų darbų klubas steigiamas iš 5-8 klasių mokinių laisvanoriškumo pagrindu. 

 

IV. VISOS DIENOS MOKYKLOS GRUPĖS DARBO ORGANIZAVIMAS 

 

11. VDM grupė veikia nuo rugsėjo 5 d. iki ugdymo proceso pabaigos pagal Lietuvos Respublikos 

švietimo ir mokslo ministro įsakymu mokslo metams patvirtintus bendruosius ugdymo planus.  

12. VDM grupės darbui organizuoti sudaromi ir direktoriaus įsakymu patvirtinami:  

12.1. VDM grupės darbo grafikas;  

12.2. namų darbų klubo darbo grafikas. 

13. 1-4 klasių VDM grupės darbo laikas:  

13.1. pirmadieniais–penktadieniais nuo 13.00 val. iki 17.00 val.;  

13.2. priešventinėmis dienomis – nuo 13.00 val. iki 16.30 val.;  

13.3. VDM grupės mokinių tėvai (globėjai, rūpintojai) turi teisę parinkti kitokią VDM grupės 

lankymo trukmę, neviršijant nustatytos VDM grupės veiklos laiko pabaigos.  

14. Namų darbų klubo darbo laikas pirmadieniais – ketvirtadieniais nuo 14.00 val. iki 16.00 val. 

15. VDM grupės ir namų darbų klubo veikla mokinių atostogų metu neorganizuojama.  

16. Atsižvelgdamas į VDM grupės veiklą, kiekvienas VDM grupės pedagogas/specialistas 

praveda saugaus elgesio instruktažus pagal Progimnazijos nustatytą tvarką.  

17. VDM grupės mokiniai pietauja mokyklos valgykloje. Už maistą apmoka tėvai.  

18. VDM grupę lankantiems mokiniams sudaroma galimybė valgyti savo atsineštą maistą.  

19. VDM grupės veikla grindžiama mokinių priežiūra saugioje aplinkoje, kryptinga mokomąja, 

pažintine, kultūrine, menine, sportine, socialine veikla.  

 

V. BAIGIAMOSIOS NUOSTATOS 

 

20. VDM grupės veiklą koordinuoja direktoriaus pavaduotojas ugdymui.  

 

____________________ 
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Kauno Martyno Mažvydo progimnazijos 

visos dienos mokyklos tvarkos aprašo 

1 priedas 

 

________________________________________________________________________________ 

(vieno iš tėvų (globėjų, rūpintojų) vardas, pavardė) 

________________________________________________________________________________ 

(mokinio gyvenamosios vietos adresas) 

________________________________________________________________________________ 

(tėvų (globėjų, rūpintojų) telefonas, elektroninis paštas) 

 

Kauno Martyno Mažvydo progimnazijos 

Direktorei Jūratei Pauliukienei 

 

PRAŠYMAS 

DĖL VISOS DIENOS MOKYKLOS GRUPĖS LANKYMO 

20__ m. _______________ ____d. 

Kaunas 

Prašau priimti mano dukrą/sūnų/globotinį  

_______________________________________________________________________________  

(mokinio vardas, pavardė, klasė ) 

lankyti visos dienos mokyklos grupę nuo 20__ m. _____________ d. iki 20__ m. _____________d. 

nuo__________ val. iki __________val. 

Savaitės dienos Asmuo, kuris paims grupės mokinį, ar vaikas grįš namo 

savarankiškai 
Laikas 

Pirmadienis    

Antradienis    

Trečiadienis    

Ketvirtadienis    

Penktadienis    

 

Paslaugos teikėjas:  

 

 

 

Direktorė Jūratė Pauliukienė  

 

 

Paslaugos gavėjas:  
 

______________________________________ 

(vieno iš tėvų (globėjų, rūpintojų) vardas, 

pavardė)  

______________________________________ 

(parašas)  

 


